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Felcsút Községi Önkormányzat 
Képvisel -testületének soros, nyílt 

ülésér l 
 

 
Az ülés helye:   Polgármesteri Hivatal 
Az ülés id pontja:  2017. január 31. 15.00 óra 
 
 
Az ülésen megjelent önkormányzati képvisel k: 
 

 Mészáros L rinc polgármester 
 Mészáros László alpolgármester 
 Mészáros János képvisel  
 Flier Éva képvisel  
 Flier Jánosné képvisel  
 Szabó Péter képvisel  
 Spindler József képvisel  

 
 
Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek: 
     Dr. Sisa András jegyz  (tanácskozási joggal) 
 
Az ülésre javasolt napirendi pontok: 
 
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a zárt ülésen hozott 
határozatokról, az átruházott hatáskörben hozott határozatokról 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 
2.) Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 
3..) Tájékoztatás a képviselők vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségének teljesítéséről 
Előterjesztő: Flier Jánosné bizottság elnöke 
 
4.) Felcsút Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési   
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegei 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

  5.) Felcsút Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének tárgyalása 
  Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 
6.) A köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelet elfogadása 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 
7.)  A közszolgálati tisztviselők napjáról szóló rendelet elfogadása 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 



8.) Felcsút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2013 (IV.29.) rendeletének hatályon kívül 
helyezése, új rendelet alkotása 
Előterjesztő: dr. Sisa András jegyző 
 
9.) A Kastély Óvoda nyári zárva tartásának és felvételi időszakának fenntartói jóváhagyása 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 
10.) A Kastély Óvoda óvodai csoportlétszáma túllépésének fenntartói engedélyezése 
Előterjesztés: Mészáros Lőrinc polgármester 
 
11.) Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 
12.) Az Endresz György Általános Iskola 7. osztályos tanulói felvidéki kiránduláson való 
részvételének támogatása 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 
13.) A Tájház üzemeltetéséről szóló határozat módosítása 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 
14.) A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 
megállapodás módosítása 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 
15.) A 2017. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 
16.) A polgármester, alpolgármester illetményének, tiszteletdíjának, költségtérítésének 
megállapítása 
Előterjesztő: dr. Sisa András jegyző 
 
17.) Egyebek 
 
Mészáros L rinc: Tisztelettel köszöntöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy 7 fővel 
a Képviselő-testület határozatképes.  
Kérdezem a Tisztelt Képviselő-testületet elfogadja-e a napirendi pontokat? 
 
Mészáros László: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs. 
 
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 



Az elfogadott döntés 
 

Felcsút Községi Önkormányzat 
Képvisel - testületének 

1/2017. (I.31.) számú határozata 
döntés a képvisel -testületi ülés napirendjér l 

 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2017. január 31-i soros 
képviselő-testületi ülésre javasolt napirendi pontokat elfogadja. 
 

Felelős: Polgármester 
      Határidő: Azonnal 
 
Az elfogadott és tárgyalt napirendi pontok az alábbiak: 
 
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a zárt ülésen hozott 
határozatokról, az átruházott hatáskörben hozott határozatokról 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 
2.) Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 
3..) Tájékoztatás a képviselők vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségének teljesítéséről 
Előterjesztő: Flier Jánosné bizottság elnöke 
 
4.) Felcsút Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési   
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegei 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 

  5.) Felcsút Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének tárgyalása 
  Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 

 
6.) A köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelet elfogadása 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 
7.)  A közszolgálati tisztviselők napjáról szóló rendelet elfogadása 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 
8.) Felcsút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2013 (IV.29.) rendeletének hatályon kívül 
helyezése, új rendelet alkotása 
Előterjesztő: dr. Sisa András jegyző 
 
9.) A Kastély Óvoda nyári zárva tartásának és felvételi időszakának fenntartói jóváhagyása 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 
10.) A Kastély Óvoda óvodai csoportlétszáma túllépésének fenntartói engedélyezése 
Előterjesztés: Mészáros Lőrinc polgármester 
 



11.) Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 
12.) Az Endresz György Általános Iskola 7. osztályos tanulói felvidéki kiránduláson való 
részvételének támogatása 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 
13.) A Tájház üzemeltetéséről szóló határozat módosítása 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 
14.) A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 
megállapodás módosítása 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 
15.) A 2017. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása 
Előterjesztő: Mészáros Lőrinc polgármester 
 
16.) A polgármester, alpolgármester illetményének, tiszteletdíjának, költségtérítésének 
megállapítása 
Előterjesztő: dr. Sisa András jegyző 
 
17.) Egyebek 
 

1. Napirendi pont: 
 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a zárt ülésen hozott 
határozatokról, az átruházott hatáskörben hozott határozatokról 

El terjeszt : Mészáros L rinc polgármester 
 
Mészáros L rinc Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy a korábban elfogadott 
határozataink végrehajtásra kerültek, illetve végrehajtásuk folyamatban van, a mellékelt lista 
szerint. 
 
Mészáros László: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs. 
 
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés 
  



 
Felcsút Községi Önkormányzat Képvisel -testületének 

2/2017. (I.31.) számú határozata 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a zárt ülésen hozott 

határozatokról, az átruházott hatáskörben hozott határozatokról 
 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
       Felelős: Polgármester 
       Határidő: Azonnal 
 

2. Napirendi pont: 
Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekr l 

El terjeszt : Mészáros L rinc polgármester 

Mészáros L rinc: Folytatjuk a tűzifa kihordását, már a harmadik kört is megkezdtük, azoknak 
hordjuk, aki szociálisan rászorult. Túlteljesítettük a tavalyi összeget, márt 2000 q fát 
osztottunk ki az idén. Hogy állunk most Alpolgármester úr? 
 
Mészáros László: Összesen 180 adag fát hordtunk ki a rászorulóknak. 
 
Mészáros L rinc: Készülünk az iskola építésének előkészületeivel, próbálunk a KLIK-kel 
egyeztetni. Terveket készítünk, és az ehhez szükséges infrastrukturális beruházásokat 
próbáljuk elvégeztetni, hogy minél jobban felkészültek legyünk a beruházással kapcsolatban, 
melyre 65 millió forint támogatást kaptunk.  
 
Mészáros L rinc: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs. 
 
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés 
 

Felcsút Községi Önkormányzat Képvisel -testületének 
3/2017. (I.31.) számú határozata 

a két ülés között eltelt id szak fontosabb eseményeir l szóló beszámolóról 
 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a polgármesternek szóban 
előterjesztett a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről szóló beszámolóját 
elfogadja. 
 
        Határidő: Azonnal 
        Felelős: Polgármester 



3. Napirendi pont: 
 
Tájékoztatás a képvisel k vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségének teljesítésér l 
El terjeszt : Flier Jánosné, a bizottság elnöke 
 
Mészáros L rinc: Felkérem Flier Jánosné bizottsági elnököt, hogy tájékoztasson bennünket a 
képviselők vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségének teljesítéséről. 
 
Flier Jánosné: A Képviselő-testület minden tagja eleget tett a vagyonnyilatkozat leadásának. 
A Bizottság megvizsgálta és mindent rendben talált. 
 
Mészáros L rinc: Köszönöm szépen. Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? 
Nincs. 
 
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés 
 

Felcsút Községi Önkormányzat Képvisel -testületének 
4/2017. (I.31.) számú határozata 

a Vagyonnyilatkozat-ellen rzési és Összeférhetetlenségi Bizottsága beszámolójának 
elfogadása a képvisel k vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségének teljesítésér l 

 

Felcsút Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a Vagyonnyilatkozat-ellenőrzési és 
Összeférhetetlenségi Bizottságnak a képviselők 2017. évi vagyon-nyilatkozattételi 
kötelezettségének teljesítéséről szóló tájékoztatóját megtárgyalta és azt tudomásul vette.  
 

Felelős:  a Bizottság elnöke 
Határidő:  Azonnal 

4. Napirendi pont: 
 

Felcsút Községi Önkormányzat adósságot keletkeztet  ügyleteib l ered  fizetési   
kötelezettségeinek a költségvetési évet követ  három évre várható összegei 
            El terjeszt : Mészáros L rinc polgármester 
 
Mészáros L rinc: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére. 
 
dr. Sisa András: Ez a határozat arról szól, hogy az Önkormányzat saját bevételeihez képest 
milyen összegben kíván felvenni hitelt, milyen adósságot kezelő ügyletben kíván részt venni. 
Ilyet nem tervezünk, ezért nullás táblázat a határozat melléklete. A költségvetés elfogadása 
előtt döntenünk kell ebben a kérdésben. 



 
Mészáros L rinc: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs. 
 
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés 

 
Felcsút Községi Önkormányzat Képvisel -testületének 

5/2017. (I.31.) számú határozata 
Felcsút Községi Önkormányzat bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) 

bekezdése szerinti adósságot keletkeztet  ügyleteib l ered  fizetési kötelezettségeinek 
költségvetési évet követ  három évre várható összegeir l 

 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 29. §-a szerinti kötelezettségének eleget téve megállapítja, hogy a Stabilitási 
törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban 
meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése 
szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet 
követő három évre várható összegei a határozat mellékletében foglaltak szerint alakulnak. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Polgármester 

 
 

5. Napirendi pont: 
 

Felcsút Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének tárgyalása 
  El terjeszt : Mészáros L rinc polgármester 

Mészáros L rinc: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére. 
 
dr. Sisa András: Ebben az évben léptük túl először az 1 milliárd Ft-os költségvetési 
főösszeget. Ez a hatalmas iparűzési adónak köszönhető. Ebből úgy gondolom, bőven tudunk a 
költségvetésben fejlesztési forrásokat elkülöníteni. Folytatni kívánjuk a járdaépítés 
folyamatát, amire 38 millió Ft összeg áll a rendelkezésünkre. Ez nem az összes szakaszra lesz 
elegendő, egy új eljárásban tudjuk majd megvalósítani ennek az esetleges befejezését. 
Tervezünk egy komolyabb beruházást az Óvodában, óvodai-bölcsődei közös épületrész 
kialakításával, tehát az óvoda bővítésre kerülne. Ez bölcsődei csoportszobák kialakításával 
járnának, és új konyha is lenne, ami az alagsorban kerülne elhelyezésre. Ennek a 
kivitelezésére is terveztünk a költségvetésben saját bevételből, és a konyha berendezésére is 
terveztünk pályázati forrást. A rendezési tervre is terveztünk, ami az egész településre átfogó 
teljes felülvizsgálatot fog jelenteni. Úgy döntöttünk, hogy megkezdjük az iskola tervezési 
folyamatot, nem várunk az állami intézményfenntartóra. Továbbá az engedélyeket 



beszerezzük, ez az elkövetkező időszaknak lesz a kihívása. Örömmel tájékoztatom a Képviselő-
testületet, hogy 65 millió forint támogatásban részesültünk a víztorony áthelyezésére. Pozitív 
döntés esetén döntenünk kell a még el nem bírált TOP-os pályázataink, a záportározó 
átalakítása, illetve Alcsútdobozzal közösen felújításra kerülő alcsútdobozi rendelő és a 
kialakításra kerülő felcsúti fogorvosi rendelő létrehozásáról is: ez is szerepel a 
költségvetésben. Nagyjából ennyi, amit a főbb fejlesztésekbe beletartozik. Természetesen 
vannak kisebbek is, mint az útkarbantartás, a Kiss köz aszfaltozása, traktorvásárlás, a hátsó 
irattár bővítése, vizesblokk kialakítása a közmunkások részére. Rendezvényekre is terveztünk: 
elsősorban a Vál-völgyi Zsúr vonatkozásában. A Tájház mellett lévő épület megvételét, a 
gyűjtemény bővítését, a védőoltások támogatását szintén tartalmazza költségvetésünk. Az 
újságon is változtatni fogunk, már a mostani szám is változásokkal és bővítve ment ki. A belső 
tartalom is át fog alakulni.  
 
Mészáros L rinc: A közvilágítást még minimálisan kiegészítve, bővíteni fogjuk ott, ahol a 
megvilágítás nem megfelelő és a lámpák sűrítése szükséges. Úgy gondolom, hogy a 
beruházási terveinkből minden megvalósítható. A két nagy beruházás a bölcsőde és a konyha 
megépítése az óvodában. Az iskola tervezése és a munkálatok megkezdése. Vannak még fontos 
beruházások, fogorvosi rendelő berendezése, traktor vásárlás, informatikai eszköz vásárlás, 
irattár építés, közfoglalkoztatottaknak melegedő kialakítása. Van bőségesen feladat erre az 
évre is. 
 
Mészáros L rinc: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs. 
 
Szavazásra bocsátom a község 2017. évi költségvetésének jóváhagyását. 
 
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés 

 
 

Felcsút Községi Önkormányzat Képvisel -testületének 
1/2017. (II.1.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2017. évi költségvetésér l 
(A rendelet a jegyz könyv mellékletét képezi.) 

 
 

6. Napirendi pont: 
 

A köztisztvisel k illetménykiegészítésér l szóló rendelet elfogadása 
El terjeszt : Mészáros L rinc polgármester 

 
Mészáros L rinc: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére. 



 
dr. Sisa András: Ezt a döntést minden évben meg kell újítanunk. Az illetménykiegészítés mind 
felsőfokú, mint középfokú bontásban 20-20%-ot jelent. Minden évben meg kell szavaznunk, 
mert egy évig érvényes ez a rendelet. Az előző hatályát vesztette, emiatt kell meghoznunk ezt a 
döntést. 
 
Mészáros L rinc: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs. 
 
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés 
 

Felcsút Községi Önkormányzat Képvisel -testületének 
2/2017. (II.1.) rendelete 

a köztisztvisel k illetménykiegészítésér l 
(A rendelet a jegyz könyv mellékletét képezi.) 

 
 

7. Napirendi pont: 
 

A közszolgálati tisztvisel k napjáról szóló rendelet elfogadása 
         El terjeszt : Mészáros L rinc polgármester 
 
Mészáros L rinc: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére. 
 
dr. Sisa András: Korábban a köztisztviselők napja törvénybe foglalt munkaszüneti nap volt. 
Most annyi változás történt, hogy a képviselő-testület jóváhagyásán múlik, hogy továbbra is 
így maradjon. Csapatépítést terveztünk erre a napra, többletköltséget nem jelent, úgy 
gondolom, hogy ezt meg lehetne adni a köztisztviselők részére. 
 
Mészáros L rinc: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs. 
 
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 



Az elfogadott döntés 
 

Felcsút Községi Önkormányzat Képvisel -testületének 
3/2017. (II.1.) rendelete 

a Közszolgálati tisztvisel k napjáról 
(A rendelet a jegyz könyv mellékletét képezi.) 

 
 

8. Napirendi pont: 
 

Felcsút Község Önkormányzata Képvisel -testületének az Önkormányzat és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2013 (IV.29.) rendeletének hatályon kívül 
helyezése, új rendelet alkotása 

El terjeszt : dr. Sisa András jegyz  
 

Mészáros L rinc: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére. 
 
dr. Sisa András: Gyakorlatilag érdemi változást nem okozunk ezzel a rendelettel, számos apró 
módosítást kellett végrehajtani. A Kormányhivatallal egyeztetve javítottunk. Azért fogadnánk 
el egy új rendeletet, és nem módosítanánk, mert olyan sok paragrafus változna benne, hogy 
ezzel nehezen értelmezhetővé válna, de a gyakorlatban érdemi változást nem tartalmaz. 

Mészáros L rinc: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs. 
 
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés 
 

Felcsút Községi Önkormányzat Képvisel -testületének 
4/2017. (II.1.) rendelete 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
(A rendelet a jegyz könyv mellékletét képezi.) 

 
 

9. Napirendi pont: 
 
A Kastély Óvoda nyári zárva tartásának és felvételi id szakának fenntartói jóváhagyása 
    El terjeszt : Mészáros L rinc polgármester 
 
Mészáros L rinc: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére. 
 



dr. Sisa András: Óvodavezető asszony javaslatára készítettük el ezt a napirendi pontot. 
Minden évben döntenünk kell a zárva tartás, illetve a beiratkozás időpontjáról. Ezeket májusi 
időszakban egy hétre időzítettük, illetve a zárva tartást a szokásos augusztusi időtartamra. Itt 
némi változást okozhat, ha megfelelően tudunk haladni az óvodai projekttel, akkor úgy 
egyeztettünk, hogy ügyeleti rendben, minél kevesebb gyereket az építési területen tartva 
lehetne egy kibővített zárva tartási időszakot végrehajtani.  
 
Mészáros L rinc: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs. 
 
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés 
 

Felcsút Községi Önkormányzat Képvisel -testületének 
6/2017. (I.31.) számú határozata 

A Kastély Óvoda felvételi id pontjának és nyári zárva tartásának meghatározásáról  
 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 83.§ (2) bekezdés b) pontjában biztosított döntési hatáskörében eljárva a 
Kastély Óvoda 2017. évi felvételi időszakát 2017. május 2.- május 12. között, a nyári zárva 
tartási időszakot 2017. augusztus 1-31. között határozza meg. 
 

Felelős: Mészáros Lőrinc polgármester 
Határidő:  Azonnal 

 
10. Napirendi pont: 

 
A Kastély Óvoda óvodai csoportlétszáma túllépésének fenntartói engedélyezése 

El terjesztés: Mészáros L rinc polgármester 
 
Mészáros L rinc: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére. 
 
dr. Sisa András: Szintén az óvodavezető asszony megkeresésére bővíteni kell, illetve jóvá kell 
hagyni a csoportlétszám emelését. Minden nevelési évre vonatkozóan döntenünk kell erről, 
szerencsére most is annyi gyerek jár az óvodába, hogy fenntartóként engedélyezni kell ezt. 
 
Bárányos Gáborné: Hadd mondjam el, hogy tavaly 87 gyermek járt az óvodába, az idén 
pedig 96 van, és még két szülő szeretné, ha a gyermekét felvenném szeptembertől. Sokat várok 
a bölcsödétől, mert 3 éves koráig ott lehet a gyerek, ha nevelési probléma van, akkor is 
maradhat még a bölcsödébe 4 éves koráig. Reméljük, hogy így nekünk is könnyebb lesz, mert 
sok csoportonként a 17-28 fő gyerek. Szeretnénk megköszönni a munkátokat, és a sok 
segítséget így év elején is. Nagyon szeretnénk, ha megvalósulna az idén egy közlekedési pálya 



is az óvodában. Polgármester úrral már beszéltünk erről. Írtunk egy jó kis pályázatot Flier 
Évával, amibe betettük a futóbicikliket. Nagyon jó lábizom erősítő és az egyensúlyérzéket is 
fejleszti. Remélem, hogy ez gyermeknapra kivitelezhető lesz. Próbálok szponzorokat szerezni a 
sisakok és a térdvédők megvásárlásához. 
 
Mészáros János: Hány gyerek jár a környékről az óvodába? 
 
Bárányos Gáborné: Nagyon kevés, talán 10-11 fő. Volt olyan idő amikor szükségünk volt a 
bejáró gyerekekre. Minden felcsúti gyereket felveszünk az óvodába és csak utána jöhetnek a 
környező településekről. 
 
Mészáros L rinc: Szerencsére sok gyerek születik a községben, de tényleg volt olyan idő pár 
évvel ezelőtt amikor szükség volt a környező településről ide járó gyerekekre, hogy ne kelljen 
az óvodát összevonni másik óvodával. 
 
Mészáros L rinc: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs. 
 
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés 
 

Felcsút Községi Önkormányzat 
Képvisel -testületének 

7/2017. (I. 31.) számú határozata 
A Kastély Óvoda csoportlétszám-keretének emelésér l 

 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint fenntartó – a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 25.§ (7) alapján – a felcsúti Kastély Óvodába felvehető, 
törvényben meghatározott maximális, csoportonként 25 fős gyermeklétszám 20%-os átlépését 
a középső és nagy csoportokban a 2017-2018-as oktatási évre engedélyezi.  

A fenntartói engedély értelmében az intézmény középső és nagy csoportjaiba felvehető 
maximális gyereklétszám 30-30 fő azzal, hogy az intézményvezető az egyes csoportok 
szervezése során a csoportszobák befogadóképességére köteles tekintettel lenni. 
 

Határidő:  Azonnal 
      Felelős: Polgármester 
        Intézményvezető 
 

  



 
11. Napirendi pont: 

 
Az egészségügyi alapellátási körzetekr l szóló önkormányzati rendelet megalkotása  

El terjeszt : Mészáros L rinc polgármester 
 

Mészáros L rinc: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére. 
 
dr. Sisa András: Jelenleg még csak véleményezési szakaszban döntünk a rendelet-tervezet 
elfogadásáról. Ez tulajdonképpen olyan formalitás, ami azt mondja ki, hogy a település 
különböző egészségügyi szolgáltatásokat tekintve egy körzet vagy több körzet. A falvak 
értelemszerűen egy körzetet alkotnak, vagyis arról kell döntenünk, hogy a település 
közigazgatási területe egységes. A háziorvosok, fogorvosok általában több települést látnak 
el. A rendeletben azt kell szerepeltetnünk, hogy a település egységes. Ezt véleményezésre 
szétküldjük az orvosoknak, orvos szolgáltatóknak, és majd utána fogjuk véglegesen elfogadni 
a rendeletet. 
 
Mészáros L rinc: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs. 
 
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés 
 

Felcsút Községi Önkormányzat Képvisel -testületének 
8/2017. (I.31.) számú határozata  

az egészségügyi alapellátási körzetekr l szóló rendelettervezetr l 
 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelettervezetet az előterjesztés 
szerinti tartalommal és formában megtárgyalta és azt jóváhagyja. 

2. Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt rendelettervezetet véleményezés 
céljából küldje meg az alapellátást végző dr. Goda Lajos háziorvosnak, dr. Hargitai László 
fogszakorvosnak és Makai Kinga védőnőnek, valamint Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetnek 
(1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.). 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban foglaltak alapján véleményezett rendelet-
tervezetet a képviselő-testület soron következő ülésére terjessze elő. 

 Határidő:  1. pontban azonnal 
    2. pontban 2017. február 15. 
     3. pontban soron következő testületi ülés  

Felelős: Mészáros Lőrinc polgármester 
     Dr. Sisa András jegyző 



12. napirendi pont: 
 

 Az Endresz György Általános Iskola 7. osztályos tanulói felvidéki kiránduláson való 
részvételének támogatása 

El terjeszt : Mészáros L rinc polgármester 
 
Mészáros L rinc: Felkérem Flier Évát, mondja el a támogatás lényegét. 
 
Flier Éva: A 7. évfolyamos osztályfőnökök pályáztak a határon túli kapcsolatok építésére, ezt 
megnyerték, és az egyik osztályfőnök kéri azt, hogy a szülőknek az önköltségi részét 
csökkentsék, és támogassa az önkormányzat a gyerekeket. 
 
Mészáros János: Tulajdonképpen így nem kerül semmibe a szülőknek az utazás. 
 
Mészáros L rinc: Azt javaslom, hogy támogassuk a táborozáshoz szükséges 480.000,-Ft-tal a 
7. évfolyam tanulóit. 
 
Mészáros L rinc: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs. 
 
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés 
 

Felcsút Községi Önkormányzat  
Képvisel -testületének 

9/2017. (I.31.) számú határozata 
az Endresz György Általános Iskola 7. osztályos tanulóinak támogatásáról 

 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 480.000-Ft-tal hozzájárul az Endresz 
György Általános Iskola 7. osztályos tanulóinak 2017. május 23-25. közötti felvidéki 
kirándulásához.  

A támogatói szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert. 
 
       Felelős: Polgármester 
       Határidő: Azonnal 
 
  



 
13. Napirendi pont: 

 
A Tájház üzemeltetésér l szóló határozat módosítása 
          El terjeszt : Mészáros L rinc polgármester 
 
Mészáros L rinc: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére. 
 
dr. Sisa András: Ügyvéd úrral egyeztettünk, a korábban elfogadott Tájház átvételéről szóló 
határozatunkban a vagyonkezelést határoztuk meg az átvétel jogcímeként. Helyesebbnek 
mutatkozik az ingyenes használatba adás mint jogcím, ennek megfelelően, hogy a szerződés 
előkészítését meg tudjuk oldani, szükséges a határozatnak a megfelelő módosítása. 
 
Mészáros L rinc: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs. 
 
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés 
 

Felcsút Községi Önkormányzat Képvisel -testületének 
10/2017. (I.31.) számú határozata 

A Tájház üzemeltetésér l szóló 83/2016. (IX.26.) számú határozat módosításáról 

 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tájház üzemeltetéséről szóló 83/2016. 
(IX.26.) számú határozatának 1-2. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

1., A határozat 1., pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„1., Elfogadja Mészáros Lőrinc felajánlását mellyel a Felcsút, Fő u. 123. szám alatti 
ingatlanon az Önkormányzat, mint jogosult részére ingyenes használati jogot alapít azzal a 
céllal, hogy az ingatlan a felcsúti helytörténeti gyűjteménynek helyt adva, Tájházként 
működjön. Az ingyenes használati jog időtartama határozatlan: az a célnak megfelelő 
funkció ellátásáig tart.” 

2., A határozat 2., pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„2., Felhatalmazza az alpolgármestert az 1. pont szerinti, ingyenes használati jogot alapító 
szerződés aláírására.” 

3., A határozat további pontjai változatlan formában érvényben maradnak. 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester, alpolgármester 

 



14. Napirendi pont: 
 
A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működésér l szóló 
megállapodás módosítása 
     El terjeszt : Mészáros L rinc polgármester 
 

Mészáros L rinc: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére. 
 
dr. Sisa András: Nem ejtettünk szót arról a költségvetés elfogadása során, hogy Polgármester 
úrral és a többi polgármesterrel egyeztetve 20% mértékű illetményalap növelést hajtottunk 
végre a Közös Hivatal valamennyi dolgozója tekintetében. Ezzel tulajdonképpen versenyre 
tudunk kelni az állami szférában bekövetkezett béremelésekkel. A magánszférában is ezt a 
tendenciát élhetjük meg. Az illetményemeléssel meg tudjuk akadályozni a dolgozóink 
elvándorlását. és meg tudjuk tartani az állandó összetételt. Viszont emiatt módosítanunk kell a 
Közös Hivatali Megállapodást még pedig úgy, hogy ezeknek a többletköltségét nem települési 
lélekszámarányosan, hanem tényleges adott kirendeltségeken dolgozók bérét átvállalva 
finanszírozzák ezt az egyes önkormányzatok, erről szólna a hivatali SZMSZ módosítása.  
Itt még megemlíteném, hogy olyan nagymértékű az iparűzési adó bevételünk, hogy a 
beszámítás miatti levonással a közös hivatalnak járó állami támogatás 54 millió Ft-tal 
kevesebb. Ennek az elvonásnak a rendezése érdekében polgármester úr levelet írt két 
miniszter úrnak is, és megpróbáljuk ennek a forrásnak a „visszahozását” valamilyen 
jogcímen. 
 
Mészáros L rinc: Elég kellemetlen, de reméljük, hogy egyedi elbírálással megkapjuk a 
támogatást. Elég igazságtalan, hogy négy településen csökkent az iparűzési adó és amiatt, 
hogy nálunk nőt, ők ne kapjanak támogatást. 
 
Mészáros L rinc: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs. 
 
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés 
 

Felcsút Községi Önkormányzat Képvisel -testületének 
11/2017. (I.31.) számú határozata 

A FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 
LÉTREHOZÁSÁRÓL ÉS FENNTARTÁSÁRÓL szóló Megállapodás 2. módosítása 

 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 
létrehozásáról és fenntartásáról szóló, 2013. február 4. napján kelt megállapodás 
módosítását jóváhagyja az alábbiak szerint: 



1., A megállapodás 8.3.7.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„8.3.7.1. A szerződő képviselő-testületek megállapítják, hogy a közös önkormányzati hivatal 
költségvetésében jóváhagyott kiadásokat a társult Önkormányzatok a tárgyév január 1-jei 
statisztikai létszám szerinti lakosságszám arányában biztosítják. A szerződő képviselő-
testületek megállapítják továbbá, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal székhely-települése, 
Felcsút Községi Önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal részére a dologi kiadások 
fedezésére kiegészítő támogatást biztosít 3 millió Ft összeghatárig azzal, hogy a kiegészítő 
támogatás felhasználásához Felcsút Község Polgármestere egyetértése szükséges. Fentiek 
szerinti költségek viselésének általános szabályaitól eltérő módon a társult Önkormányzatok 
akként állapodnak meg, hogy a 2017. január 1. napjától jóváhagyott illetményalap-emelésből 
származó bérköltség-növekményt az adott önkormányzati székhelyen, illetőleg kirendeltségen 
a megállapodás 9.5.3. pontja alapján ténylegesen foglalkoztatott hivatali létszám alapján 
viselik. E költségeket a közös önkormányzati hivatal elkülönített költségvetésében kell 
előirányozni.” 
2., A megállapodás 9.5.3. pontja kiegészül az alábbi szövegrésszel: 
„A megállapodás 8.3.7.1. pontjában meghatározott, az illetményalap-emelésből származó 
bérköltség-növekmény viselése vonatkozásában a jegyző és aljegyző Felcsút, egy fő 
jegyzőkönyvvezető Csabdi, egy fő jegyzőkönyvvezető Vértesacsa létszámához számítandó.” 
3., Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Megállapodás fenti módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt szövegének aláírására. 

 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
15. Napirendi pont: 
 

A 2017. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása 
      El terjeszt : Mészáros L rinc polgármester 
 
Mészáros L rinc: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére. 
 
dr. Sisa András: Kötelező a munkaterv és a jogalkotási program elfogadása, ami egy éves 
ütemezés, tartalmazza a kötelezően tárgyalandó napirendi pontokat, és az esetlegesen 
felülvizsgálandó rendeleteket határozza meg. Természetesen eltérünk ettől, sőt a gyakorlat azt 
mutatja, hogy nem akkor vannak az ülések, amikorra egyébként beütemeztük. Ez elsősorban a 
polgármester úr és képviselők szabadidejétől függ. Viszont jó támpontot ad ez a program 
ahhoz, hogy a kötelező pontokat mikor kell tárgyalnunk. 
 
Mészáros L rinc: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs. 
 
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 



Az elfogadott döntés 
 

Felcsút Községi Önkormányzat Képvisel -testületének 
12/2017.(I.31.) számú határozata 

a 2017. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadásáról  
 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező 2017. 
évi munkatervet és a 2017. évi jogalkotási programot elfogadja. 
 

Felelős:   polgármester, jegyző 
Határidő:   folyamatos 

 
 

16. Napirendi pont: 
 

A polgármester, alpolgármester illetményének, tiszteletdíjának, költségtérítésének 
megállapítása 
         El terjeszt : dr. Sisa András jegyz  

 
Mészáros L rinc: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére. 
 
dr. Sisa András: Emelést hajtott végre a Kormány a polgármesterek és alpolgármesterek 
tiszteletdíjának, illetményének vonatkozásában. Korábban a helyettes államtitkári 
illetményhez kötötték ennek a megállapítását, most az államtitkár pótlékokkal növelt 
illetményének összegéből számítjuk. Azért kell döntenünk, mivel összegszerűen kell a 
határozatban megállapítani ezeket a juttatásokat, vagyis ezeket az összegeket helyesbítenünk 
kell, és 100 Ft-ra kerekítve külön polgármester és külön alpolgármester vonatkozásában a 
tiszteletdíjat, illetve a költségtérítést kell megállapítani. Tehát összesen négy határozatot 
hozunk, valamint mindkét érintett személy érintettségéről és kizárásról is határozatot kell 
hoznunk. 

 
Mészáros L rinc: Ez nagyon jó, mert rengeteg kistelepülési polgármester van és annyira 
csökkent a bérük, hogy a saját létfenntartásuk is már veszélyben volt. 
 
Mészáros L rinc: Bejelentem érintettségemet a tiszteletdíj megállapításáról szóló 
döntéshozatalban. 
 
Mészáros László: Kérem a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak Mészáros Lőrinc 
polgármester úr érintettség miatti kizárásáról a polgármester tiszteletdíjának 
megállapításáról szóló döntésből. 
 
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 



A szavazás számszerű eredménye: 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 
 

Az elfogadott döntés 
 

Felcsút Községi Önkormányzat Képvisel - testületének 
13/2017. (I.31.) számú határozata 

Mészáros L rinc polgármester érintettség miatti kizárásáról 
 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Mészáros Lőrinc 
polgármestert a polgármester tiszteletdíjának megállapításáról szóló döntéshozatalból 
kizárja. 
 

Felelős: Alpolgármester 
Határidő: azonnal 

 
Mészáros László: Kérem a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak Mészáros Lőrinc 
polgármester úr tiszteletdíjának megállapításáról. 

 
 

A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: 1 fő 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
A szavazás számszerű eredménye: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés 

 
Felcsút Községi Önkormányzat Képvisel - testületének 

14/2017. (I.31.) számú határozata 
a polgármester tiszteletdíjának megállapításáról 

 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mészáros Lőrinc társadalmi megbízatású 
polgármester tiszteletdíját az Mötv. 71. § (4) bekezdés c) pontja, valamint (5) bekezdése 
alapján 2017. január 1. napjától havi 249.300 Ft összegben állapítja meg.  
 

Határid :  azonnal 
Felel s:  jegyző 
 

Mészáros L rinc: Bejelentem érintettségemet a költségtérítés megállapításáról szóló 
döntéshozatalban. 
 
Mészáros László: Kérem a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak Mészáros Lőrinc 
polgármester úr érintettség miatti kizárásáról a polgármester költségtérítésének 
megállapításáról szóló döntésből. 
 
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 



 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
A szavazás számszerű eredménye: 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés 
 

Felcsút Községi Önkormányzat Képvisel - testületének 
15/2017. (I.31.) számú határozata 

Mészáros L rinc polgármester érintettség miatti kizárásáról 
 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Mészáros Lőrinc 
polgármestert a polgármester költségtérítésének megállapításáról szóló döntéshozatalból 
kizárja. 

Felelős: Alpolgármester 
Határidő: azonnal 

 
Mészáros László: Kérem a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak Mészáros Lőrinc 
polgármester úr költségtérítésének megállapításáról. 

 
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: 1 fő 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
A szavazás számszerű eredménye: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés 

 
Felcsút Községi Önkormányzat Képvisel - testületének 

16/2017. (I.31.) számú határozata 
a polgármester költségtérítésének megállapításáról 

 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mészáros Lőrinc társadalmi megbízatású 
polgármester költségtérítését az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján 2017. január 1. napjától 
havi 37.400,-Ft összegben állapítja meg.  
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  jegyző 
 

Mészáros László: Bejelentem érintettségemet a tiszteletdíjam megállapításáról szóló 
döntéshozatalban. 
 



Mészáros L rinc: Kérem a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak Mészáros László 
alpolgármester úr érintettség miatti kizárásáról az alpolgármester tiszteletdíjának 
megállapításáról szóló döntésből. 
 
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
A szavazás számszerű eredménye: 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés 
 

Felcsút Községi Önkormányzat Képvisel - testületének 
17/2017. (I.31.) számú határozata 

Mészáros László alpolgármester érintettség miatti kizárásáról 
 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Mészáros László 
alpolgármestert az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról szóló döntéshozatalból 
kizárja. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Mészáros L rinc: Kérem a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak Mészáros László 
alpolgármester úr tiszteletdíjának megállapításáról. 
 
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: 1 fő 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
A szavazás számszerű eredménye: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés 

 
Felcsút Községi Önkormányzat Képvisel - testületének 

18/2017. (I.31.) számú határozata 
az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról 

 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mészáros László társadalmi megbízatású 
alpolgármester tiszteletdíját az Mötv. 80. § (2) bekezdése alapján 2017. január 1. napjától 
havi 224.400 Ft összegben állapítja meg.  
 

Határidő:  azonnal 



Felelős:  jegyző 
 
 
 

Mészáros László: Bejelentem érintettségemet a költségtérítésem megállapításáról szóló 
döntéshozatalban. 
 
Mészáros L rinc: Kérem a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak Mészáros László 
alpolgármester úr érintettség miatti kizárásáról az alpolgármester költségtéírtésének 
megállapításáról szóló döntésből. 
 
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
A szavazás számszerű eredménye: 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés 
 

Felcsút Községi Önkormányzat Képvisel - testületének 
19/2017. (I.31.) számú határozata 

Mészáros László alpolgármester érintettség miatti kizárásáról 
 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Mészáros László 
alpolgármestert az alpolgármester költségtérítésének megállapításáról szóló döntéshozatalból 
kizárja. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Mészáros L rinc: Kérem a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak Mészáros László 
alpolgármester úr költségtéírtésének megállapításáról. 
 
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: 1 fő 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
A szavazás számszerű eredménye: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés 
  



 
Felcsút Községi Önkormányzat Képvisel - testületének 

20/2017. (I.31.) számú határozata 
az alpolgármester költségtérítésének megállapításáról 

 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mészáros László társadalmi megbízatású 
alpolgármester költségtérítését az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján 2017. január 1. napjától 
havi 33.700 Ft összegben állapítja meg.  
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  jegyző 

 
17. Napirendi pont: 
 

Egyebek 
 

a., Közbeszerzési szakért  kiválasztása a Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése 
Felcsúton (I. és II. ütem) ügyében 
El terjeszt : Mészáros L rinc polgármester 
 
Mészáros L rinc: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére. 
 
dr. Sisa András: A folyamatban lévő pályázataink esetében indokolt lenne feltételes 
közbeszerzési pályázatok elbírálásával mielőbb megkezdeni, illetve elindítani a döntési 
folyamatot. A közbeszerzési törvény úgy változott, hogy a közbeszerzési szakértőt is három 
ajánlattevő közül kell kiválasztanunk. Ezeket az ajánlatokat előzetesen bekértük és azok az 
ülés előtt be is érkeztek. Javasoljuk az összegszerűségében legkedvezőbb ajánlat elfogadását. 
 
Mészáros L rinc: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs. 
 
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés 
 

Felcsút Községi Önkormányzat Képvisel -testületének 
21/2017. (I.31.) számú határozata 

a Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Felcsúton (I. és II. ütem) ügyében 
közbeszerzési szakért  kiválasztásáról 

 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Környezetvédelmi infrastruktúra 
fejlesztése Felcsúton (I. és II. ütem) projekt kapcsán a közbeszerzési eljárás teljes körű 
lebonyolítására megbízást ad az összegszerűségében legkedvezőbb ajánlatot benyújtó K és P 



Kft. Közbeszerzési és Tanácsadó Kft. 2890 Tata, Görgey Artúr u. 2. I/4. szám alatti gazdasági 
társaságnak 1.740.000.- Ft + Áfa vállalkozói díj mellett. 

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
b., A Felcsút 016/6. hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítésér l rendelkez  határozat 
kijavítása  
El terjeszt : Mészáros L rinc 
 
Mészáros L rinc: Felkérem Jegyző urat a napirendi pont ismertetésére. 
 
dr. Sisa András: Korábbi ülésünkön döntést hoztunk a Felcsút külterületi 016/6. hrsz-ú 
ingatlan értékesítéséről. Sajnálatos módon a határozatban elírásra került a helyrajzi szám 
016/1-re ezért a határozatot javítanunk kell. Az értékbecslés, a vagyonrendelet szerinti 
nyilvános közzététel a helyes helyrajzi szám megjelölésével történt. 
 
Mészáros L rinc: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs. 
 
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés 
 

Felcsút Községi Önkormányzat Képvisel -testületének 
22/2017. (I.31.) számú határozata 

a Felcsút külterületi 016/6. hrsz-ú ingatlan értékesítésér l szóló 84/2016. (IX.26.) számú 
határozat kijavításáról 

 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonát képező Felcsút 
külterületi 016/6. helyrajzi számú 1766 m2 területű, kivett ingatlan értékesítéséről rendelkező 
84/2016. (IX.26.) számú határozatát nyilvánvaló elírás alapján az alábbiak szerint kijavítja: 

Megállapítja, hogy a határozat alapján értékesítésre kerülő ingatlan helyrajzi száma helyesen 
Felcsút 016/6. A határozat további tartalmi rendelkezései változatlan formában érvényesek 
maradnak. 
 

Felelős: Polgármester 
Határidő: Azonnal 

  



c., A képvisel -testületi ülések anyagainak elektronikus úton történ  kezelése 
El terjeszt : Mészáros L rinc 
 
Mészáros L rinc: A Képviselő-testületi anyagok, az előterjesztések és mellékleteik nagy része 
a képviselők részére elektronikus úton kerül kiküldésre, azonban a napirendek nyomon 
követése, az előterjesztésekhez jegyzetek készítése így nehézkes, avagy csak az 
előterjesztéseket kinyomtatva, papír alapon lehetséges. A fentiek miatt javasolom, hogy a 
képviselők és a jegyző részére szerezzen be az önkormányzat eszközöket, melyek segítik az 
ülés nyomon követését, az előterjesztések elektronikus úton történő kezelését. Mivel a 
képviselők zöme iPhone telefonokat használ, ezért javasolom iPad-ek megvásárlását, mellyel 
a telefonok szinkronizálhatók, és a hozzá tartozó elektronikus ceruzával jegyzetelésre is 
alkalmasak. A készülékek darabára nagyságrendileg bruttó 450e Ft. 
 
Mészáros L rinc: Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs. 
 
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem volt. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő 
 
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt 
 
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt 
 
A szavazás számszerű eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
Az elfogadott döntés 
 

Felcsút Községi Önkormányzat Képvisel -testületének 
23/2017. (I.31.) számú határozata 

A képvisel -testületi ülések anyagainak elektronikus úton történ  kezeléséhez szükséges 
eszközbeszerzés jóváhagyása 

 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testületi ülések anyagainak 
elektronikus úton történő kezeléséhez 8 db iPad Pro és a hozzá tartozó Apple Pencil 
beszerzését hagyja jóvá. Az eszközök piaci árára tekintettel a beszerzésre a költségvetési 
általános tartalék terhére bruttó 3.600.000.- Ft keretösszeget elkülönít. 

Felhatalmazza a polgármestert az eszközöknek az önkormányzat beszerzési szabályzatának 
megfelelő megrendelésére a keretösszeg mértékéig. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

További hozzászólás, észrevétel hiányában a polgármester az ülést 16.00 órakor bezárta. 

K.m.f. 
 
 

Mészáros L rinc     Dr. Sisa András 
            polgármester                        jegyz  

 


